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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som kan uppstå, ofta till följd av 

smärtstillande läkemedel eller inflammation i tarmvävnaden. Tarmmotoriken avstannar och 

gas- och tarmavgång upphör. Symtomen är kraftiga buksmärtor, kräkningar och utspänd buk. 

Patienten utsätts för smärta, oro och förlängd sjukhusvistelse.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga 

postoperativ ileus samt att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

Metod: En litteraturstudie av deskriptiv design som grundas på elva vetenskapliga artiklar, 

samtliga med kvantitativ ansats.  

Huvudresultat: Omvårdnadsåtgärder som tidigt oralt vätske- och födointag, tugga 

tuggummi, mobilisering, gunga gungstol, akupressur och sjuksköterskeledd information har 

visats påskynda läkning av tarmen och reducera risken av postoperativ ileus. 

Omvårdnadsåtgärderna visade bäst resultat gällande tarmljud, tarmrörelser, gas- och 

tarmavgång och tolerans av normal föda.  

Slutsats: Omvårdnadsåtgärder har visats ha god effekt vid förebyggande av postoperativ 

ileus. Tydliga tecken på att tarmen återhämtat sig och att den postoperativa tarmparalysen 

upphört är gas- och tarmavgång, tarmljud och tarmrörelser, vilket samtliga påskyndas av 

omvårdnadsåtgärder. Att kontinuerligt ta del av kunskap genom forskning möjliggör för 

sjuksköterskan att utföra professionell omvårdnad av hög standard. Det är sjuksköterskans 

ansvar att utföra omvårdnadsåtgärder som förebygger risker, minskar lidande och främjar 

hälsa.   
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Abstract 

 

Background: Postoperative ileus is a serious complication, often due to pain relief 

medication or the inflammation of intestinal tissue. Bowel movements stop and the 

gastrointestinal tract ceases and the resulting symptoms are: severe abdominal pain, vomiting 

and tensioned abdomen. This result in pain, anxiety and long-term hospitalization for the 

patient.  

Aim: To describe nursing interventions which prevent postoperative ileus and describe the 

selection groups of included articles.  

Method: A literature study of descriptive design based on eleven articles, all of which take a 

quantitative approach.  

Main result: Nursing interventions such as; early oral fluid and food intake, chewing gum, 

mobilization, swing rocking chair, acupressure and nurse information have been shown to 

accelerate healing of the intestine and reduce the risk of postoperative ileus. Nursing 

interventions had best result relating to: bowel sound, bowel movement, defecation and 

tolerance of normal food.  

Conclusion: Nursing interventions have been shown effective in the prevention of 

postoperative ileus. Clear indications of intestinal recovery and postoperative paralysis 

recovery include first flatus, bowel sound, bowel movement and defecation, all of which are 

more likely to occur if the patient has had nursing intervention. Continuously acquiring 

knowledge through research enables nurses to perform professional care of high standard. It is 

the nurse's responsibility to carry out nursing interventions that prevent risks, reduce suffering 

and promote healing.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Begreppsdefinition av ileus 

Ileus, tarmvred eller tarmstopp, är ett akut passagehinder i tunntarm eller tjocktarm. Ileus 

delas in i mekanisk och paralytisk ileus, beroende på vad som orsakar stoppet. Mekanisk ileus 

kan uppstå av hårda klumpar avföring, tumörer eller medfödda missbildningar i tarmen och 

behandlas i regel med kirurgi (Stubberud & Nilsen 2011). Paralytisk ileus är en postoperativ 

förvärvad komplikation som kan orsakas vid användning av smärtstillande läkemedel eller vid 

inflammation i tarmvävnaden (Andersson 2012). Föreliggande studie fokuserar på paralytisk 

ileus, i syftet benämnt postoperativ ileus, då paralytisk ileus utspelar sig i den postoperativa 

fasen.  

 

1.2 Den friska tarmen 

Tarmen består av tre större avsnitt, tunntarm, tjocktarm och ändtarm. I tunntarmen börjar 

maginnehållet bearbetas och protein, kolhydrater och fett bryts ned. Här absorberas även 

näringsämnen. Innehållet förs vidare till tjocktarmen vars uppgift är att smörja och binda ihop 

avföringens delar. I tjocktarmen finns ett stort antal bakterier vars uppgift är att bryta ned 

ämnen. Det är till följd av bakteriernas ämnesomsättningsprocess som gaser i tarmen uppstår. 

Gaserna kan både kännas och höras. Sist når innehållet, avföringen, ändtarmen som har till 

uppgift att tömma tarmen. Tarminnehållet förs nedåt mot analöppningen med peristaltiska 

rörelser, rytmiska muskelsammandragningar (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie 2008). En frisk 

tarm ger ifrån sig tarmljud och ljudfrekvensen ökar efter födointag. Sannolikt uppstår ljuden 

när tarmen kontraherar och pressar innehållet framåt (Hansson 2013). 

 

1.3 Paralytisk ileus  

Vid paralytisk ileus hörs inga tarmljud, gas- och tarmavgång avstannar och tarmmotoriken 

upphör helt (Hansson 2013). Motorikstörningen orsakas av att tarmens känselreceptorer 

skickar signaler att starta en stressreaktion efter det kirurgiska ingreppet. Störningen ökar 

tillströmningen av leukocyter till tarmens slemhinna och orsakar paralys (Dabrosin 

Söderholm 2016). Symtomen är konstanta kraftiga smärtor, kräkningar och ökat bukomfång 

(Stubberud & Nilsen 2011). Paralytisk ileus leder till ansamling av vätska och tarmgaser i 

buken. Vätska från blodbanan förloras till förmån för tarmen och patienten blir uttorkad. 

Obehandlat leder uttorkningen till hypovolemisk chock, att kroppen får för låg blodvolym
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(Stubberud & Nilsen 2011). Om tarmens vävnad blir för utspänd finns risk för försämrad 

blodcirkulation till tarmen. Det kan leda till tarmnekros, att vävnaden i tarmen dör, vilket är 

ett livshotande tillstånd. Patienten kräver akut kirurgi (Berntzen et al. 2011). Vid medicinsk 

behandling av paralytisk ileus korrigeras vätske- och elektrolytrubbningarna. En 

ventrikelsond kan läggas ned i magsäcken för att avlasta och tömma magsäcken på vätska och 

gas (Stubberud & Nilsen 2011).  

 

Vather, O´Grady, Bissett och Dinning (2014) beskrev hur det är svårt att fastställa antalet 

patienter som drabbas av postoperativ ileus. Mellan 3 och 32 procent drabbas av postoperativ 

ileus efter bukkirurgi. Iyer, Saunders och Stemkowski (2009) undersökte postoperativa 

komplikationer hos 17 876 patienter. 1073 patienter, 6,8 procent, drabbades av paralytisk 

ileus. Murphy, Tevis och Kennedy (2016) visade att postoperativ ileus orsakade patienten 

obehag, smärta och förlängd återhämtning efter operation. Patienter med postoperativ ileus 

krävde längre tid på sjukhus, hade högre risk för återinläggning och fler reoperationer jämfört 

med patienter som inte drabbades av postoperativ ileus. Iyer, Saunders och Stemkowski 

(2009) granskade även kostnader för behandling av postoperativ ileus. Patienter med 

postoperativ ileus flyttades till annan avdelning eller till hemsjukhus och hade i regel sex 

dagar längre sjukhusvistelse. Kostnaden för patienter med ileus, jämfört med de utan ileus, 

var dubbelt så stor per vistelse. 

 

1.4 Pre – och postoperativa fasen  

Preoperativa fasen är från tidpunkten då beslut om ett kirurgiskt ingrepp fattas fram till att 

patienten blir opererad. Under preoperativa fasen bedöms patientens tillstånd, riskfaktorer 

kartläggs och patienten förbereds inför operation (Berntzen 2011). Postoperativa fasen är 

tiden omedelbart efter det kirurgiska ingreppet och att patienten vårdas på 

intensivvårdsavdelning eller vårdavdelning. Risker i den postoperativa fasen är direkt 

kopplade till verkningar av läkemedel i samband med anestesin och den kirurgiska 

behandlingen. Anestesin kan ge respiratoriska komplikationer och kirurgiska behandlingen 

kan orsaka chock och blödning. Vanliga postoperativa komplikationer är sårinfektion och 

smärta. Sårinfektion ger fördröjd läkning. Smärta kan förhindra mobilisering vilket ökar 

risken för lunginflammation och djup ventrombos, blodpropp i djupt liggande vener (Berntzen 

et al. 2011).  
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Ejaz, Schmidt, Johnston, Frank och Pawlik (2017) undersökte faktorer som ökade risken att 

drabbas av postoperativa infektioner hos patienter som genomgått stora bukoperationer. 

Resultatet visade att risken för postoperativ infektion ökade vid preoperativ viktminskning, 

stor blodförlust under operation, akut operation och vid mottagande av blodtransfusion under 

sjukhusvistelse. Postoperativa infektioner ökade särskilt hos patienter som genomgått 

kolorektal- och pankreaskirurgi, kirurgi av tjocktarm- och rektum samt bukspottkörtel. 

 

Elaqoul et al. (2017) granskade postoperativ smärta efter dagkirurgiska operationer. Patienter 

skattade sin smärta från 0, ingen smärta alls, till 10, svår smärta. Resultatet visade att smärta 

är vanligt efter operation. Av 288 deltagare uppgav 70 procent att smärta förekom i vila och 

att smärtan ökade till måttlig och svår vid mobilisering. Bergh (2014) beskriver i litteraturen 

hur 73 till 88 procent av patienter upplevde medelsvår till outhärdlig smärta under de första 

24 timmarna efter operation.  

 

1.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN 2017). Preoperativt har sjuksköterskan en 

koordinerande roll i förberedelserna inför operation. Sjuksköterskan stöttar och uppmuntrar 

patienten inför ingreppet. Postoperativ vård ställer kompetenskrav på sjuksköterskan. 

Komplikationer av operativa ingrepp kan ske tidigt och sent i förloppet. Allvarliga 

komplikationer kan leda till bestående skador och att patienten avlider. Vid kirurgi upplever 

patienten en kirurgisk traumareaktion. Reaktionen är naturlig men ger postoperativa 

komplikationer som ökad belastning på hjärtat, nedsatt lung- och tarmfunktion, rubbningar i 

vätskebalansen, illamående, smärta och utmattning. I postoperativa fasen är det 

sjuksköterskan som observerar och identifierar risker hos patienten och handlar därefter 

(Berntzen et al. 2011).  

 

Ferreira da Mata, Ferreira och Campos de Carvalho (2013) redogjorde för sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder preoperativt och vid utskrivning av patienter som genomgått 

prostatektomi, borttagning av prostata. Preoperativa åtgärder innefattade psykiska, fysiska, 

sociala, kulturella och andliga aspekter, som alla ämnade öka patientens livskvalité. Åtgärder 

som utfördes preoperativt försäkrade en god återhämtning postoperativt. I regel hade 
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patienterna höga stressnivåer och oroskänslor inför operation. Sjuksköterskan bemötte 

patienternas oro och stress genom att tydligt informera om ingreppet och ge emotionellt stöd. 

 

1.6 Begreppsdefinition av omvårdnadsåtgärd och förebyggande åtgärd 

En omvårdnadsåtgärd är en handling som ämnar uppnå ett visst mål genom behandlingar, 

aktiviteter och procedurer. Åtgärderna baseras på förebyggande åtgärd, behandlande åtgärd 

och hälsofrämjande insatser. Förebyggande åtgärd, prevention, innefattar att identifiera risker 

patienten kan utsättas för och i förväg sätta in åtgärder för att minimera riskerna. Behandlande 

åtgärd, sekundär prevention, innebär åtgärder för att lösa ett redan befintligt problem. Vid 

hälsofrämjande insatser ingår främjande och stödjande åtgärder, som information och samtal 

(Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). Omvårdnad förknippas med ett av sjuksköterskans 

bärande begrepp, vårdande. Omvårdnad baseras på synen av människan och för att 

omvårdnaden ska bli så god som möjligt, måste det finnas en förståelse för människan. 

Omvårdnad ska ske på individnivå och människan ska ses som en fri person med eget 

bestämmande (Willman 2014).  

 

1.7 Begreppsdefinition av alternativ omvårdnadsåtgärd 

Den traditionsenliga vården, skolmedicin, innefattar beprövade och evidensbaserade 

omvårdnadsåtgärder som lärs ut eller tillämpas vid etablerade medicinska institutioner. 

Alternativa omvårdnadsåtgärder är hälso- och sjukvård som inte lärs ut eller tillämpas vid de 

etablerade medicinska institutionerna. Alternativa åtgärder används ofta som komplement till 

den traditionsenliga vården (Källström 2002). Falkenberg, Finer och Haglund (2017) beskrev 

hur alternativa omvårdnadsåtgärder är en hälsoinriktad vårdform som kombinerar 

skolmedicinsk behandling med kompletterande terapier. Komplementär- och 

alternativåtgärder omfattar bland annat motion, kost, massage och akupunktur. Samarbetet 

mellan traditionsenlig skolmedicin och alternativa omvårdnadsgärder möter framtida behov 

inom hälso- och sjukvården. 

 

1.8 Teoretisk referensram 

Virginia Henderson, 1897–1996, skapade Behovsteorin utformad efter människans 

grundläggande behov. Teorin baseras på 14 grundläggande principer som sjuksköterskans 

omvårdnad ska utgå från, se tabell 2, bilaga 1 (Pokorny 2018). Henderson var en av de första 

som framhävde sjuksköterskans unika funktion och klargjorde vad omvårdnad är. Hon 
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menade att omvårdnadens mål och syfte är att hjälpa individen återvinna oberoende och 

förmåga att själv utföra grundläggande behov. Henderson hävdade att oberoendet och 

självständigheten starkt förknippas med hälsa och tillfrisknande. Hon betonade att omvårdnad 

är nödvändigt när individen saknar resurser att tillgodose grundläggande behov på egen hand. 

Resursbristen behöver inte bero på sjukdom då en frisk person, av olika skäl, kan behöva 

omvårdnad och hjälp med grundläggande sysslor. Därför har sjuksköterskan också ett viktigt 

hälsofrämjande och förebyggande ansvar (Jahren Kristoffersen 2006).  

 

Hendersons teori kan kopplas till sjuksköterskans roll och omvårdnadsåtgärder då 

sjuksköterskan har ett ansvar att leda och fördela omvårdnadsarbetet samt hjälpa patienten 

med grundläggande behov (Berntzen et al. 2011).  

 

1.9 Problemformulering 

Postoperativ ileus är en allvarlig komplikation som ger obehag och smärta. Utan behandling 

är det ett livshotande tillstånd. Komplikationen kan förebyggas och förhindras genom 

omvårdnadsåtgärder, men forskningen beskriver i mindre utsträckning hur och vilka. Att 

beskriva omvårdnadsåtgärder som förebygger postoperativ ileus är viktigt då den 

grundutbildade sjuksköterskan möter aktuella patienten på flera kirurgiska vårdavdelningar. 

Det ingår i sjuksköterskans profession att leda omvårdnadsarbetet och att arbeta förebyggande 

mot risker som fördröjer patientens återhämtning. Det är därför av högsta relevans att ha 

kännedom om konkreta omvårdnadsåtgärder som förebygger postoperativ ileus. Genom en 

sammanställning av åtgärder ges ökad kunskap till sjuksköterskor och i förlängningen 

minskat lidande för patienten. 

 

1.10 Syfte 

Att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga postoperativ ileus 

samt att beskriva urvalsgrupperna i de inkluderade artiklarna. 

 

1.11 Frågeställningar 

Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan vidta för att förebygga postoperativ ileus? 

Hur beskrivs urvalsgrupperna i de valda artiklarna? 
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2. Metod 
 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Polit och Beck (2017) menar att denna 

typ av design summerar och kritiskt utvärderar resultat för att finna kunskapsluckor. 

 

2.2 Sökstrategi 

Sökning av artiklar utfördes från två databaser, Medline via PubMed och Cinahl, se tabell 1. 

Polit och Beck (2017) styrker användandet av Medline, Medical Literature On-Line, via 

PubMed då databasen är allmänt erkänd som främsta källan av sjukvårdslitteratur. Databasen 

består av tusental omvårdnads- och hälsotidskrifter. Cinahl stöds av Polit och Beck (2017) då 

databasen anses vara en viktig och särskilt användbar för forskning inom omvårdnad. 

 

I Medline, via PubMed användes sökorden ileus, postoperative care, nursing, patient care 

och prevention and control. Sökorden ileus, postoperative care, nursing användes som MesH-

term. MesH används för att bredda sökningen och för att inkludera synonymer till valda 

sökordet (Polit & Beck 2017). Sökorden postoperative care och nursing användes också som 

fritext, för att vidga sökningen. Sökordet prevention and control användes som subheader. 

Subheader används för att finna ytterligare artiklar med relevanta underrubriker (Polit & Beck 

2017). I Cinahl användes sökorden ileus, postoperative care, nursing, patient care och 

prevention and control. Sökordet ileus användes som headings. Headings används för att 

finna relevanta artiklar till sökta ordet (Polit & Beck 2017). Sökorden postoperative care, 

nursing, patient care och prevention and control användes som fritext, för att vidga 

sökningen.  

 

I båda databaserna användes sökorden tillsammans med booleanska söktermen ”AND” i 

kombination med varandra, se tabell 1. Polit och Beck (2017) menar att booleanska 

söktermen ”AND” har god funktion vid begränsning av artikelsökningar. Vid sökning via 

PubMed valdes begränsningen 10 år och via Cinahl användes peer reviewed samt publicering 

mellan 2008–2018. Peer reviewed innebär att artikeln är läst och godkänd av experter inom 

ämnet (Polit & Beck 2017). Endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, baserade på 

vuxna deltagare (>19 år), användes. Samtliga artiklar finns tillgängliga i fulltext via 

biblioteket, Högskolan i Gävle. 
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Tabell 1, Resultat av sökstrategi 

 

Databas Limits Söktermer Antal 

träffar 

Inkluderade 

artiklar 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska, Adult: 

+19 år.  Tillgänglig via 

biblioteket, HiG. 2018-01-

14 

Ileus (MeSH) AND Patient Care 

(MeSH) AND Prevention and 

control (SubHeader) 

48 4 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska, Adult: 

+19 år.  Tillgänglig via 

biblioteket, HiG. 2018-01-

14 

Ileus (MeSH) AND Postoperative 

Care (fritext) AND Nursing 

(fritext) 

10 1 

Medline 

via 

Pubmed 

10 år, engelska, Adult: 

+19 år. Tillgänglig via 

biblioteket, HiG. 2018-01-

14 

Ileus (MeSH) AND Patient Care 

(MeSH) AND Nursing (MeSH) 

AND Postoperative Care (MeSH) 

AND prevention and control 

(Subheader) 

2 1 

Cinahl 2008–2018, engelska, All 

Adult, Peer reviewed. 

Tillgänglig via biblioteket, 

HiG, 2018-01-14 

Ileus (Headings) AND Patient Care 

(fritext) AND Prevention and 

Control (fritext) 

10 2 

Cinahl 2008–2018, engelska, All 

Adult, Peer reviewed. 

Tillgänglig via biblioteket, 

HiG. 2018-01-14 

Ileus (Headings) AND 

Postoperative Care (fritext) AND 

Nursing (fritext) 

6 1 

Cinahl 2008–2018, engelska, All 

Adult, Peer reviewed. 

Tillgänglig via biblioteket, 

HiG. 2018-01-14 

Ileus (Headings) AND Patient Care 

AND Nursing (fritext) AND 

Postoperative Care (fritext) AND 

(fritext) Prevention and Control 

(fritext) 

3 2 

 Totalt      79  11 
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2.3 Urvalskriterium 

Inklusionskriterier är ett verktyg som hjälper till att specificera valda undersökningsgruppen. 

Exklusionskriterier används för att beskriva vilka som inte ska delta i en studie (Polit & Beck 

2017). Inklusionskriterier för aktuell litteraturstudie var empiriska vetenskapliga artiklar vars 

syfte belyste valt ämnesområde och var relevanta för föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. Exklusionskriterier var litteraturstudier, dubbletter och studier som inte 

svarade på syftet. 

 

2.4 Urvalsprocess 

Vid urvalet av artiklar utfördes en gemensam granskning av de träffar kombinationen av 

sökord gav. Samtliga sökord och kombinationer gav 79 träffar. Vid en första granskning av 

titel och abstract exkluderades åtta litteraturstudier. Av kvarvarande 71 artiklar gjordes 

ytterligare granskning av titel och abstract. 46 titlar svarade inte på syftet och exkluderades. 

En granskning av endast titel gjordes på kvarvarande 25 artiklar och 9 dubbletter 

exkluderades. 16 artiklar lästes i sin helhet och fyra stycken exkluderades då de inte svarade 

på studiens syfte. Det gav 11 inkluderade artiklar, se figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 – Flödesschema av urvalsprocessen  
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2.5 Dataanalys 

Bearbetning av data har skett genom färgkodning av de elva inkluderade artiklarna. 

Inledningsvis lästes artiklarna enskilt, för att få objektiv blick över materialet. Polit och Beck 

(2017) menar att genom objektivitet undviks partiska åsikter och vridna resultat. Artiklarna 

lästes sedan gemensamt och diskuterades muntligt. Därefter skedde gemensam färgkodning 

av artiklarnas metod och resultat. Polit och Beck (2017) anser att kodning ger god struktur 

och är en användbar metod för att finna nyckelinformation. Således underlättade färgkodning 

utformningen av teman i artiklarna och kategorisering av huvudrubriker och underrubriker i 

resultatet. Exempelvis var mobilisering ett återkommande tema i flera artiklar och innehåll 

som berörde mobilisering fick då färgkodning blå. Det utformades en resultatmatris som 

redovisar för varje artikels syfte och del av resultat som svarar på föreliggande studies syfte, 

se tabell 3, bilaga 2. För att svara på metodologiska frågeställningen lästes metoden i samtliga 

artiklar och en metodologisk matris utformades för att redovisa varje artikels metod, se tabell 

4, bilaga 3. Efter granskning av artiklarna framkom tre stycken huvudteman i föreliggande 

studies resultat; enskilda och kombinerade omvårdnadsåtgärder, alternativa 

omvårdnadsåtgärder och urvalsgrupp i valda artiklar. Samtliga huvudteman tilldelades 

underrubriker, se figur 2 i resultatdelen. 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Då föreliggande studie är en litteraturstudie, där ingen enskild individ eller grupp av 

människor riskerade komma till skada har det inte varit nödvändigt att utföra en etisk 

prövning. Däremot har resultatets inkluderade studier kontrollerats gällande etiskt 

godkännande vid genomförande. Tio av elva studier (Abadi et al. 2016; Güngördük et al. 

2017; Jernigan, Chen & Sewell 2014; Kim et al. 2016; Massey 2008; Müller 2012; 

Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; Takagi 2012; 

Terzioglu et al. 2013)  har erhållit etiskt godkännande. Kontrollen styrks av 

Helsingforsdeklarationen (2017), en samling etiska principer framtagna för medicinska 

studier som involverar människor och mänskligt material. Helsingsforsdeklarationen (2017) 

säger att all medicinsk forskning, där mänskliga ämnen involveras, måste ha granskats 

noggrant vad gäller bedömning av risker och bördor för de deltagande i studien innan 

genomförande.  
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Det finns en medvetenhet att plagiat är förbjudet. Egna värderingar och åsikter har hållits 

tillbaka. Egna åsikter har inte påverkat val av artiklar och resultat. Artiklarna lästes objektivt 

och information har inte ändrats eller utelämnats. Plagiering, fabricering och förfalskning är 

strikt förbjudet (Polit & Beck 2017). 

 

3. Resultat  
 

Följande resultat bygger på elva kvantitativa artiklar, se tabell 3, bilaga 2. Resultatet redovisas 

i löpande text med tre huvudrubriker och nio underrubriker, se figur 2 nedan.  

 

Figur 2 – resultatrubriker  
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3.1 Enskilda och kombinerade omvårdnadsåtgärder  

3.1.1 Dricka  

Tre artiklar (Bisanz et al. 2008; Güngördük et al. 2017; Müller et al. 2012) redovisade hur 

tidigt intag av vätska kunde påskynda tarmens återhämtning och förebygga postoperativ ileus 

efter kirurgiskt ingrepp. 

 

Bizans et al. (2008) utförde en retrospektiv studie av 101 journaler med syfte att finna kliniska 

faktorer förknippade med postoperativ ileus. Studiens hypotes var att initiering av enbart klar 

vätska dag 1 och 2 efter operation reducerade sannolikheten av postoperativ ileus. 57 av 101 

patienter fick inte postoperativ ileus. Majoriteten av de som inte drabbades mottog tidigt intag 

av vätska. Hälften av de som fick postoperativ ileus mottog inte tidigt intag av vätska. 

Skillnaden mellan grupperna var statistisk signifikant och studiens hypotes bekräftades.  

 

Güngördük et al. (2017) och Müller et al. (2012) har utfört studier med syfte att undersöka om 

kaffekonsumtion påskyndade läkning och återhämtning av tarmen efter operation. Båda 

studierna tittade på tid till första flatus, gasavgång via ändtarmsöppningen, och tid till 

acceptans av fast föda efter operation. Güngördük et al. (2017) undersökte också tid till första 

tarmljud och första tarmavgång samt hur många deltagare som drabbades av postoperativ 

ileus. Båda studierna delade in deltagare i experimentgrupp och studiegrupp med liknande 

instruktioner. Deltagarna i experimentgrupperna instruerades att dricka tre koppar kaffe, per 

dygn, med början dag 1 efter operation. Deltagare i kontrollgrupperna fick dricka valfri 

mängd vatten men inget kaffe.  

 

Güngördük et al. (2017) redovisade för signifikant kortare tid till första flatus och första 

tarmavgång i experimentgruppen. Tid till tolerans av fast föda var kortare i kaffegruppen än i 

kontrollgruppen. Patienter som drack kaffe efter operation hade mindre risk att drabbas av 

postoperativ ileus. 21 procent drabbades av postoperativ ileus i kaffegruppen, jämfört med 65 

procent i kontrollgruppen. Müller et al. (2012) visade att tiden till första tarmrörelse var 

signifikant kortare i experimentgruppen. Tiden till att äta och få behålla föda var 12 timmar 

kortare i experimentgruppen. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna vid tid till 

första flatus.  
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3.1.2 Tugga 

Två artiklar (Jernigan, Chen & Sewell 2014; Takagi et al. 2012) lyfte tuggummituggande som 

ett effektivt sätt att påskynda tarmens läkning och förebygga postoperativ ileus.  

 

Jernigan, Chen och Sewell (2014) delade in deltagare i två grupper. Experimentgruppen blev 

instruerad att tugga tuggummi var fjärde timme under dygnets vakna timmar. 

Kontrollgruppen fick postoperativ vård efter normala riktlinjer. Resultatet visade att ingen i 

tuggummigruppen fick postoperativ ileus. 5 av 58 personer i kontrollgruppen drabbades av 

postoperativ ileus. Tid till första flatus och tolerans av normal kost var kortare i 

experimentgruppen, men skillnaden var inte signifikant. Takagi et al. (2012) delade in 

deltagare i två grupper. Experimentgruppen tuggade tuggummi tre gånger per dag, från 

postoperativ dag 3 till dag 5. Resultatet visade signifikanta skillnader gällande första flatus, 

återgående normalt intag av mat samt full mobilisering. Full mobilisering skedde mycket 

tidigare i experimentgruppen, 2 dagar och 13 timmar tidigare. 

3.1.3 Informera  

Kim, Park, Park och Ryoo (2016) undersökte betydelsen av information som 

omvårdnadsåtgärd. De granskade hur det standardiserade omvårdnadsprogrammet ERAS, 

enhanced recovery after surgery, effektiviserade återhämtningen efter operation. Programmets 

syfte var att ge sjuksköterskan en central roll vid undervisning till patienten och ansvaret att 

ge väsentlig information till patienten pre- och postoperativt. Programmets folder, som 

sjuksköterskan utgick från i undervisningen, innehöll information om symtom och metoder 

för att hantera vardagen efter operation. Informationen gavs till patienten upprepade gånger 

under vårdtiden. I studien (Kim et al. 2016) undersöktes 219 patientjournaler och delades in i 

två grupper. Grupp 1 hade mottagit omvårdnad utifrån ERAS och grupp 2 traditionell 

omvårdnad. Resultatet visade att grupp 1 hade signifikant kortare återhämtningstid, tidigare 

tarmrörelser, tidigare första flatus och tidigare intag av mjuk föda. Postoperativ ileus förekom 

inte i någon av grupperna.  

3.1.4 Kombinerade omvårdnadsåtgärder  

Tre artiklar (Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; 

Terzioglu et al. 2013) belyste hur kombinerade omvårdnadsåtgärder hade störst effekt på 

postoperativ återhämtning av buk och förebyggande av postoperativ ileus.  
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Nantasupha, Ruengkhachorn och Ruangvutilert (2016) undersökte om tidigt vätske- och 

födointag, jämfört med normalt postoperativt födointag, påverkade toleransen för normal 

föda. Deltagarna delades in i grupp A och grupp B. Grupp A följde ett kostschema med 

normala riktlinjer vilket innebar fasta 18 till 24 timmar efter operation, efter detta lite vatten i 

taget och slutligen normal kost. Grupp B introducerades för tidigt vätske- och födointag. Det 

innebar lite vatten tre till åtta timmar efter operation och sedan lättare till normal kost. 

Resultatet visade att experimentgruppen, grupp B, åt och behöll normal kost ett dygn tidigare 

än kontrollgruppen. Första flatus förekom signifikant tidigare i experimentgruppen. 

 

Sahin och Terzioglu (2015) och Terzioglu et al. (2013) undersökte om kombinationen av att 

tugga tuggummi, tidigt oralt vätskeintag och tidig mobilisering gav effekt på första tarmljud, 

första gasavgång och första tarmtömning. Studierna (Sahin & Terzioglu 2015; Terzioglu et al. 

2013) delade in deltagarna i åtta grupper. Grupp 1 fick samtliga interventioner, tugga 

tuggummi, tidig oral vätska och tidig mobilisering, medan grupp 8 inte fick någon av 

interventionerna. Deltagarna som mottog samtliga interventioner instruerades på samma sätt i 

båda studierna. De tuggade tuggummi varannan timme, med start två timmar efter operation. 

De mottog tidigt oralt vätskeintag, 50 milliliter vatten tre och en halv timme efter operation 

och sedan 100 milliliter vatten varje timme. Tidig mobilisering påbörjades fyra timmar efter 

operation. Mobiliseringen var korta promenader, 5–10 meter, tre gånger per dag.  

 

Sahin och Terzioglu (2015) redovisade tidigast tarmljud i grupp 1, med samtliga tre 

interventioner, och senast i grupp 8, med ingen av interventionerna. Det var signifikant 

skillnad i tid till första flatus och första tarmtömning mellan grupp 1 och grupp 8. Terzioglu et 

al. (2013) hörde tarmljud tidigast i grupp 1, de som mottog samtliga interventioner, och senast 

i grupp 8, de som inte mottog någon intervention. Första flatus och första tarmtömning var 

tidigast i grupp 1, och senast i grupp 8. Skillnaden mellan grupperna var signifikant.  

 

3.2 Alternativa omvårdnadsåtgärder 

Abadi, Shahabinejad, Abadi och Kazemi (2016) och Massey (2008) har utfört studier i syfte 

att undersöka om alternativa omvårdnadsåtgärder påskyndade tarmens läkning och 

förebyggde postoperativ ileus.  
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3.2.1 Akupressur 

Abadi et al. (2016) undersökte om akupressur, punktmassage, var effektivt för återkomst av 

tarmperistaltik. Deltagarna delades in i två grupper. Experimentgruppen mottog akupressur en 

timme efter operation och sedan åter igen fyra timmar efter operation. Vid massagen berördes 

två punkter med tryck, under knäskålen och på handryggen mellan tumme och pekfinger. 

Kontrollgruppen fick standardiserad postoperativ vård. Resultatet visade att första flatus och 

första tarmljud uppkom signifikant tidigare i experimentgruppen. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan grupperna gällande första tarmtömning.  

3.2.2 Gunga gungstol  

Massey (2008) undersökte om gungstolsrörelser kunde reducera uppkomsten av postoperativ 

ileus. Deltagarna delades in i experimentgrupp och kontrollgrupp. Experimentgruppen fick 

varsin gungstol och kontrollgruppen en vanlig stol. Samtliga deltagare uppmanades att första 

dagen efter operation sitta i sin tilldelade stol. Efter hand ökade antal gånger per dag dåde satt 

i stolarna och tiden per gång. Resultatet visade att tiden till första flatus var signifikant kortare 

i experimentgruppen.  

 

3.3 Urvalsgrupp i valda artiklar  
 

Urvalsgrupperna i de valda elva artiklarna presenteras utifrån kön, ålder och typ av kirurgiskt 

ingrepp, se även tabell 4, bilaga 3.  

3.3.1 Kön  

Sex av elva artiklar (Abadi et al. 2016; Güngördük et al. 2017; Jernigan, Chen & Sewell, 

2014; Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; Terzioglu 

et al. 2013) hade endast kvinnliga deltagare. Kvarvarande fem artiklar (Bisanz 2008; Kim et 

al. 2016; Massey 2008; Müller et al. 2012; Takagi et al. 2012) hade både manliga och 

kvinnliga deltagare. 

 

3.3.2 Ålder  

Åtta av elva artiklar (Abadi et al. 2016; Güngördük et al. 2017; Jernigan, Chen, Sewell 2014; 

Kim et al. 2016; Massey 2008; Müller et al. 2012; Nantasupha, Ruengkhachorn & 

Ruangvutilert 2016; Tagaki et al. 2012;) redovisade för deltagarnas medelålder. Medelåldern 

sträckte sig från 28,85 år till 75,1 år. Bisanz et al. (2008) redovisade för deltagarnas 
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åldersspann, 24–91 år. Sahin och Terzioglu (2015) beskrev att 35 procent av deltagarna var 25 

år och yngre, 35 procent 31 år och äldre samt 30 procent mellan 26 och 30 år. Terzioglu et al. 

(2013) visade att 77 procent av deltagarna var 50 år och yngre samt 23 procent 51 år och 

äldre. 

3.3.3 Kirurgi  

Tre artiklar (Abadi et al. 2016; Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & 

Terzioglu 2015) inkluderade deltagare som genomgått kejsarsnitt. Tre artiklar (Güngördük et 

al. 2017; Jernigan, Chen & Sewell 2014; Terzioglu et al. 2013;) hade gynekologiskt ingrepp 

via buken som gemensam kirurgi. Tre studier (Bisanz et al. 2008; Massey 2008; Takagi et al. 

2012) inkluderade deltagare som genomgått bukkirurgi och i två artiklar (Kim et al. 2016; 

Müller et al. 2012) hade deltagarna genomgått kolonresektion, borttagande av del av 

tjocktarm.  

 

4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta 

för att förebygga postoperativ ileus. Huvudresultatet visade att det fanns flera, enskilda och 

kombinerade, omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att förebygga postoperativ 

ileus. Tidigt vätske- och födointag, tugga tuggummi, mobilisering, gunga gungstol, 

akupressur och sjuksköterskeledd information visades ha god påverkan på tarmens 

återhämtning efter kirurgi och därmed vara förebyggande av postoperativ ileus. Utifrån 

metodologiska frågeställningen framgick att sex av elva artiklar enbart inkluderade kvinnliga 

studiedeltagare. Åldersspannet i alla elva artiklar var 28,85–91 år. Det förekom fyra 

kirurgiska ingrepp i samtliga artiklar; kejsarsnitt, gynekologiskt ingrepp via buken, bukkirurgi 

och kolonresektion.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

Fem artiklar (Bisanz et al. 2008; Güngördük et al. 2017; Jernigan, Chen & Sewell 2014; Kim 

et al. 2016; Müller et al. 2012) beskrev hur enskilda omvårdnadsåtgärder förebyggde 

postoperativ ileus. 
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Güngördük et al. (2017) och Müller et al. (2012) undersökte hur kaffekonsumtion kunde 

påskynda tarmens återhämtning och förebygga postoperativ ileus. Liknande studie gjordes av 

Piric, Pasic, Rifatbegovic och Konjic (2015). Resultatet visade, i enlighet med Güngördük et 

al. (2017) och Müller et al. (2012) att tiden till första tarmrörelse och tarmtömning var kortare 

hos patienter som drack kaffe.   

 

Jernigan, Chen och Sewell (2014) och Tagaki et al. (2012) menade att tuggummituggande var 

en effektiv omvårdnadsåtgärd för att motverka postoperativ ileus. Hansson (2013) beskriver 

hur tugga tuggummi ger samma stimulering på tarmens peristaltik som vid intag av föda, men 

att risken för aspiration och kräkningar minskar. Med stöd av föreliggande studies resultat 

(Jernigan, Chen & Sewell 2014; Tagaki et al 2012) och litteraturen (Hansson 2013) kan det 

därför sägas att tuggummituggande är en god och enkel förebyggande åtgärd mot postoperativ 

ileus. 

 

Kim et al. (2016) studerade effekterna av sjuksköterskeledd information som 

omvårdnadsåtgärd. Resultatet visade att upprepad information gav snabbare postoperativ 

återhämtning. Fördelarna med upprepad information styrks av Mitchell (2014) som 

undersökte hur patienter upplevt given information inför och efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Resultatet visade att information om förväntade reaktioner under pre- och postoperativa fasen 

gav god och självständig återhämtning i hemmet samt reducerade postoperativ ångest och 

osäkerhet. Litteraturen stärker att information är en vedertagen och allmän omvårdnadsåtgärd. 

Att informera, handleda och demonstrera ökar patientens kunskap, förståelse och motivation 

(Björvell & Thorell-Ekstrand 2014). Berntzen et al. (2011) säger att det är sjuksköterskans 

plikt att informera patienten om biverkningar och risker före och efter ett kirurgiskt ingrepp. 

Även Virginia Henderson menade att det är sjuksköterskans ansvar att ge patienten 

information som möjliggör återhämtning och självständighet. Henderson förtydligade att 

patienten är den som vet sina behov bäst och bör ses som ansvarig och aktiv i omvårdnaden 

(Jahren Kristoffersen 2006). Med stöd av föreliggande studies resultat (Kim et al. 2016), 

liknade studie (Mitchell 2014), litteraturen (Björvell & Thorell-Ekstrand 2014; Berntzen et al. 

2011) och vald teoretiker går det att dra slutsatsen att god information till patienten kan 

effektivisera postoperativa återhämtningen och förebygga komplikationer som postoperativ 

ileus.  
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Tre artiklar (Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; 

Terzioglu et al. 2013) undersökte om kombinerade omvårdnadsåtgärder förebyggde 

postoperativ ileus. 

 

Sahin och Terzioglu (2015) och Terzioglu et al. (2013) undersökte om en kombination av att 

tugga tuggummi, tidigt oralt vätskeintag och tidig mobilisering förebyggde postoperativ ileus. 

Ward (2012) utförde en liknande studie och granskade om tidigt födointag i kombination med 

tidig mobilisering gav effekt på bukens återhämtning efter kirurgi. Resultatet visade tidigare 

tolerans av fast föda och kortare tid till full mobilisering hos patienter som mottagit bägge 

omvårdnadsåtgärder. Att kombinera åtgärder för att nå bästa resultat stärks likaså av Pan, 

Chen, Zhong och Feng (2016). De utredde effekter av tuggummituggande kombinerat med 

semi-flytande diet (soppa, buljong, juice, ris, nudlar och ägg) hos patienter som genomgått 

gynekologisk kirurgi. Patienter som mottog bägge behandlingar hade signifikant kortare tid 

till första tarmljud, första flatus och första tarmtömning. Med stöd av föreliggande studies 

framkomna resultat (Sahin & Terzioglu 2015; Terzioglu et al. 2013) och liknande studier 

(Ward 2012; Pan et al. 2016) går det därför att säga att kombinerade omvårdnadsåtgärder ger 

god effekt på återhämtning av tarmen och kan förebygga postoperativ ileus. 

 

Nantasupha, Ruengkhachorn och Ruangvutilert (2016) undersökte om kombinationen tidigt 

vätske- och födointag påverkade toleransen för normal föda. Litteraturen styrker att tidigt 

vätske- och födointag efter operation minskar uppkomsten av postoperativa komplikationer. 

Vid intag av föda startar ett flertal reflexer i mag-tarmkanalen och reflexerna leder till 

peristaltisk aktivitet (Hansson 2013). Hammarqvist (2013a) skriver att efter ett kirurgiskt 

ingrepp ändras kroppens metabola funktioner och koncentreras enbart till de centrala organens 

uppgifter. Fett- och muskelvävnad prioriteras bort och bryts ned. Nedbrytningen orsakas 

bland annat av att patienten varit fastande. Hammarqvist (2013a) menar därför att efter 

operation är det viktigt att patienten får i sig näring och vätska för att minska risken för 

postoperativa komplikationer. Att patienten äter och dricker via munnen är att föredra då 

närings- och vätsketillförsel enteralt, via mag–tarmkanalen, och parenteralt, via blodet, är 

förknippat med komplikationer. Med stöd av föreliggande studies resultat (Nantasupha, 

Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016) och litteraturen (Hansson 2013; Hammarqvist 2013a) 

går det att säga att tidigt oralt vätske- och födointag kan vara en effektiv omvårdnadsåtgärd 

för att påbörja aktivitet och läkning av tarmen efter operation. 
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Litteraturen stödjer Sahin och Terzioglu (2015) och Terzioglu et al. (2013) strävan efter 

mobilisering. Rydholm Hedman (2014) säger att inaktivitet och långvarigt sängläge påverkar 

mag-tarmkanalen negativt och kan orsaka förstoppning. I enlighet med Sahin och Terzioglu 

(2015) och Terzioglu et al. (2013) skriver Hammarqvist (2013b) att efter kirurgiskt ingrepp 

bör patienten uppmuntras till tidig mobilisering då det minimerar risken för postoperativ ileus. 

Virginia Hendersons behovsteori ansåg att ett grundläggande behov var att uppnå god rörelse 

(Jahren Kristoffersen 2006). I enlighet med Henderson anser författarna till föreliggande 

litteraturstudie att det är sjuksköterskans ansvar och plikt att möjliggöra detta behov för 

patienten.  

 

Abadi et al. (2016) och Massey (2008) undersökte omvårdnadsåtgärder som kan anses vara 

alternativa.  

 

Abadi et al. (2016) undersökte om akupressur var en framgångsrik omvårdnadsåtgärd vid 

förebyggande av postoperativ ileus. Li, Lee och Suen (2014) utförde liknande studie och 

undersökte om akupressur motverkade förstoppning hos äldre. Resultatet visade att 

akupressur förbättrade förstoppningssymtomen och deltagarna upplevde mindre hård avföring 

och kortare tid till tarmtömning. Därför går det att säga, med stöd av föreliggande studies 

resultat (Abadi et al. 2016) och liknande studie (Li, Lee & Suen 2014) att åtgärder som 

akupressur kan anses förbättra tarmperistaltiken och förhindra ileussymtom.  

 

Massey (2008) undersökte om gungrörelser reducerade postoperativ ileus och konstaterade att 

gungandet möjliggjorde tidigare flatus. Pierce, Pecen och McLeod (2009) undersökte 

ytterligare fördel av att gunga gungstol. Studien granskade om gunga gungstol ökade 

blodtrycket hos äldre personer och resultatet visade att gungrörelserna ökade blodtrycket samt 

dämpade depression och ångest. Av föreliggande studies resultat (Massey 2008) och liknande 

studie (Pierce, Logan & McLeod 2009) går det att konstatera att gunga gungstol är en 

omvårdnadsåtgärd som kan förebygga risker och främja hälsa.  

 

Virginia Hendersons behovsteori framhöll att grundläggande behov tillgodoses utifrån 

individens resurser. Henderson sa att det finns många sätt att tillgodose mänskliga behov och 

varje patient ska ges möjlighet att forma sin egen vård. Vården blir meningsfull när patienten 

själv är aktiv i omvårdnaden (Jahren Kristoffersen 2006). Det går att dra paralleller mellan 

Hendersons tankar och alternativa omvårdnadsåtgärder. Vården behöver inte vara traditionell 
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utan det ska finnas rum och möjlighet för alternativ utanför de traditionella 

omvårdnadsåtgärderna.  

 

4.3 Metodologisk diskussion  

Sex av elva studier (Abadi et al. 2016; Güngördük et al. 2017; Jernigan, Chen & Sewell, 

2014; Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; Terzioglu 

et al. 2013) hade enbart kvinnliga deltagare. Fem studier (Bisanz 2008; Kim et al. 2016; 

Massey 2008; Müller et al. 2012; Takagi et al. 2012) hade både kvinnliga och manliga 

deltagare. Om ett fenomen kan uppträda hos både män och kvinnor borde 

undersökningsgruppen vara uppdelad hälften kvinnor och hälften män för att resultatet ska bli 

trovärdigt (Polit & Beck 2017). Det kan därför vara en svaghet att majoriteten av artiklarna 

endast studerat kvinnor då postoperativ ileus uppträder hos både kvinnor och män. I artiklar 

där bägge kön deltagit har fördelningen varit någorlunda jämn, och studierna anses därför 

trovärdiga.  

 

Åtta artiklar (Abadi et al. 2016; Güngördük et al. 2017; Jernigan, Chen & Sewell 2014; Kim 

et al. 2016; Massey 2008; Müller et al. 2012; Nantasupha, Ruengkhachorn & Ruangvutilert 

2016; Tagaki et al. 2012) redovisade för deltagarnas medelålder. Sahin och Terzioglu (2015) 

och Terzioglu et al. (2013) redogjorde deltagarnas åldrar i procent. Bizans et al. (2008) 

redovisade åldersspannet mellan deltagarna. Polit och Beck (2017) menar att en studie kan 

uppfattas svag om urvalsgruppen inte är tydligt beskriven, då läsaren får svårt att uppfatta om 

studiens författare gjort korrekta urvalsbeslut. Det kan därför anses vara en svaghet för 

föreliggande studies resultat att samtliga deltagares ålder inte redovisas.  

 

I de inkluderade artiklarna (Abadi et al. 2016; Bisanz et al. 2008; Güngördük et al. 2017; 

Jernigan, Chen & Sewell 2014; Kim et al 2016; Massey 2008; Müller et al. 2012; Nantasupha, 

Ruengkhachorn & Ruangvutilert 2016; Sahin & Terzioglu 2015; Takagi et al. 2012; Terzioglu 

et al. 2013) förekom fyra kategorier av kirurgi; kejsarsnitt, gynekologiskt ingrepp via buken, 

bukkirurgi och kolonresektion. En svaghet vad gäller föreliggande studies resultat är att två 

ingrepp, kejsarsnitt och gynekologiskt ingrepp via buken, endast utförs på kvinnor. Det kan 

uppfattas som en brist då kvinnor blir överrepresenterade i det slutgiltiga resultatet (Polit & 

Beck 2017). 
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4.4 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie baserades på kvantitativa artiklar vilket anses vara en styrka då 

studiens syfte var att sammanställa konkreta omvårdnadsåtgärder och kvantitativa ansatser ger 

generaliserbara resultat ämnade för stor population (Polit & Beck 2017). Det kan dock anses 

vara en svaghet att inga kvalitativa studier användes. Användandet av både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar gör att studien förmedlar en djupare kunskap (Polit & Beck 2017).  

 

Beslutet att använda större begreppet ”ileus” som sökord, vid sökning av artiklar, grundades i 

att det gav en bredare sökning. ”Ileus” gav träffar som inkluderade både postoperativ och 

paralytisk ileus. Mekanisk ileus översätts till ”intestinal obstruction” varav det sökordet inte 

användes. ”Intestinal pseudoobstruction” är en svensk MeSH-term för ileus men vid sökning 

på använda databaser blev sökträffarna för få i antal för att samla tillräckligt stort material till 

föreliggande studie. Sökorden ”postoperative care”, ”patient care”, ”prevention and control” 

och ”nursing” är alla begrepp som grundar sig i föreliggande studies syfte, samt förknippas 

med sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Begreppet ”omvårdnadsåtgärd” översätts inte till 

engelska, därför användes termen ”nursing” som enligt svensk MeSH innefattar 

sjuksköterskans arbete vid främjande, underhåll och återställande av hälsa. Till studiens 

sökstrategi anses det vara en styrka att två av de största databaserna för omvårdnad och 

sjuksköterskor har använts (Polit & Beck 2017). 

 

Att begränsa sökningarna till vuxna personer försäkrar att artiklarna är baserade på 

målgruppen ämnad att undersöka. Barn och ungdomar drabbas ofta av ileus av andra orsaker 

än postoperativa komplikationer (Hansson 2013), vilket gjorde att gruppen exkluderades. 

Sökbegränsningen 10 år har använts för att grunda resultatet på aktuell forskning (Polit & 

Beck 2017). Då studien är en litteraturstudie har andra litteraturstudier aktivt valts bort. 

Empiriska studier ger tydliga förklaringar på hur studierna gått tillväga och är därför lättare att 

förstå. Litteraturstudier kan många gånger misslyckas att hålla sig objektiva (Polit & Beck 

2017). 

 

En viktig aspekt att ha i åtanke för ett starkt och trovärdigt resultat är att de inkluderade 

artiklarna grundas på samma kliniska verksamhet (Polit & Beck 2017). Därför kan en svaghet 

med föreliggande studie vara att den är gjord i Sverige, med svensk sjukvård i åtanke, men de 
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inbegripna artiklarna är gjorda i länder utanför Skandinavien, se tabell 3, bilaga 2.  Dessa 

vårdkulturer kan möjligen skilja sig från svensk sjukvård.  

 

Föreliggande litteraturstudie baserades enbart på engelska artiklar. Översättningar har gjorts 

med försiktighet då engelska inte är modersmål för studiens författare, vilket Polit och Beck 

(2017) anser vara en svaghet. Att översätta med försiktighet försäkrar att studiers resultat inte 

förvrängs eller misstolkas (Polit & Beck 2017).  

 

I enlighet med Polit och Beck (2017) har dataanalysen genomförts med färgkodning av 

framkomna data. Med hjälp av färgkodning var det lättare att hitta gemensamma teman och 

kategorier, vilket underlättade sammanställningen av föreliggande studies resultat. Matriser i 

form av tabeller användes för att sammanställa och organisera den funna informationen 

gällande resultat och metodologiska aspekten, se tabell 3 och 4, bilaga 2 och 3. Användandet 

av matriser styrks av Polit och Beck (2017). Vid analys och sammanställning av data har 

strävan efter en objektiv blick funnits. Polit och Beck (2017) menar att en objektiv inställning 

minskar partiska åsikter.  

 

Av de inkluderade artiklarna i studien har tio av elva studier genomgått etisk prövning och 

fått godkännande. Den elfte artikeln (Bisanz et al. 2008) nämnde inte forskningsetiskt 

övervägande, vilket är en svaghet för föreliggande studie då kvalitén av artikeln kan uppfattas 

bristfällig (Polit & Beck 2017).  

 

4.5 Kliniska implikationer och framtida forskning  

Postoperativ ileus är en förekommande komplikation. Det är därför troligt att den 

grundutbildade sjuksköterskan möter och vårdar patienter med risk att drabbas av 

postoperativ ileus. Det är sjuksköterskans ansvar att se och förebygga risker. Det framkomna 

resultatet visar flera användbara omvårdnadsåtgärder för att förebygga postoperativ ileus och 

minska lidande för patienten. Därför är det av stor betydelse att den grundutbildade 

sjuksköterskan har kännedom om och tar lärdom av dessa omvårdnadsåtgärder. Resultatet 

bidrar med kunskap om omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan med enkla åtgärder kan 

vidta för att förebygga postoperativ ileus.  
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Vid sökning och bearbetning av föreliggande studies data noterades att forskning om 

patientens egna upplevelser av postoperativ ileus i princip inte existerar. Patientens 

upplevelser av postoperativ omvårdnad i allmänhet finns också i mycket liten utsträckning. 

Därför efterfrågas att framtida forskning fokuserar på patientens upplevelser och erfarenheter 

av att drabbas av postoperativ ileus. Särskilt då sammanställningen av denna studies data 

visade att postoperativ ileus är smärtsamt, obehagligt och möjligen livshotande. Forskning om 

patientupplevelser skulle medföra ökad förståelse för individen och fördjupad kunskap om 

vad patienten känner och uppfattar. Det gör i förlängningen att sjuksköterskan skulle få ökad 

kompetens och sjukvården en mer professionell postoperativ vård. 

 

4.6 Slutsats  

Förebyggande omvårdnadsåtgärder minskar uppkomsten av postoperativ ileus. Omvårdnaden 

ska baseras på patientens individuella behov för att tillgodose bästa möjliga vård. Tillämpning 

av enkla åtgärder som tidigt oralt vätske- och födointag, tugga tuggummi, sjuksköterskeledd 

information, mobilisering, gunga gungstol och akupressur förebygger postoperativa 

komplikationer och minskar onödigt lidande för patienten. Att kontinuerligt ta del av kunskap 

och forskning möjliggör för sjuksköterskan att utföra god och professionell omvårdnad. Det 

är sjuksköterskans ansvar att leda omvårdnadsarbetet och utföra omvårdnadsåtgärder som 

förebygger risker, minskar lidande och främjar hälsa för patienten.  
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Bilagor  
 

Tabell 2, bilaga 1. Virginia Henderson och Behovsteorins 14 grundläggande behov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. upprätthålla normal andning  

2. adekvat närings- och vätsketillförsel  

3. god elimination 

4. upprätthålla lämplig kroppsställning vid sittande, liggande, gående, 

stående och vid byte av ställning 

5. vila och sömn 

6. välja lämpliga kläder och skor samt hjälp med av- och påklädning  

7. upprätthålla bra kroppstemperatur genom att justera klädsel och temperatur i 

omgivningen 

8. upprätthålla god kroppshygien 

9. undvika faror i omgivningen och undvika att skada andra. 

10. kommunicera med andra människor om känslor, behov, rädslor och åsikter 

11. utöva sin religion och handla utifrån vad som upplevs vara rätt 

12. ägna sig åt meningsfull sysselsättning 

13 delaktighet i aktiviteter och nöjen 

14. lära sig om något som främjar god hälsa och utveckling 



 

 

Tabell 3, bilaga 2. Författare-, syfte- och resultatsammanställning av litteraturstudiens artiklar till resultatet. 
 

Författare (årtal) studieland Syfte Resultat 

1. Abadi, Shahabinejad, 

Abadi & Kazemi (2016) Iran 

Att undersöka hur effektivt akupressur kan vara 

för återkomst av tarmrörelse efter kejsarsnitt. 

Experimentgruppen, som erhöll akupressur, hade färre antal 

dagar till första flatus, första tarmljud och mobilisering 

jämfört med kontrollgruppen, som ej erhöll akupressur. 

2. Bisanz, Palmer, Reddy, 

Clouiter, Dixon, Cohen & 

Bruera (2008) Framgår ej 

studieland. 

Att fastställa kliniska faktorer sammankopplade 

med paralytisk ileus. 

Paralytisk ileus utvecklades i högre grad hos patienter som 

inte mottog tidigt intag av klar vätska, än hos de som mottog 

tidigt intag av vätska.  

3. Güngördük, Özdemir, 

Güngördük, Gülseren, 

Gokçü & Sanci (2017) 

Turkiet 

Att undersöka om kaffekonsumtion påskyndar 

läkning av tarmen, hos cancerpatienter som 

genomgått gynekologisk kirurgi. 

Tiden till första flatus, första avföring och till tolerans av 

fast föda var signifikant kortare i experimentgruppen, som 

mottog kaffe, än i kontrollgruppen, som inte drack kaffe. 

Milda ileussymtom förekom i högre grad i kontrollgruppen. 

4. Jernigan, Chen & Sewell 

(2014) USA 

Att undersöka om tuggumituggande kan påskynda 

tarmens återhämtning samt minska uppkomsten av 

postoperativ ileus efter laparotopisk gynekologisk 

kirurgi. 

I experimentgruppen, som tuggade tuggummi, var antal 

dagar till första flatus färre, än i kontrollgruppen som inte 

tuggade tuggummi. Uppkomsten av postoperativ ileus var 

högre i kontrollgruppen, än i experimentgruppen. 

5. Kim, Park, Park & Ryoo 

(2016) Korea 

Att undersöka effekterna av ett standardiserat 

vårdprotokoll som en del av en förbättrad 

postoperativ återhämtning hos patienter som 

genomgått öppen kolonkirurgi vid 

universitetssjukhuset i Sydkorea. 

  

Patienterna som vårdades efter det standardiserade 

vårdprotokollet visade snabbare återhämtning av 

tarmfunktion och tidigare intag av mjuk diet jämfört med 

patienter i kontrollgruppen, som vårdades under normala 

förhållanden. Patienterna i experimentgruppen hade färre 

postoperativa komplikationer, till exempel ileus. 



 

 

6. Massey (2008) Texas Att testa effekten av sjuksköterskeledd 

intervention hos cancerpatienter som genomgått 

bukkirurgi, vid undersökning av 

gungsstolsrörelsers möjliga påverkan på 

postoperativ ileus, mängden mottagen 

smärtlindring och antal dagar till utskrivning. 

Antal dagar till första flatus var färre i experimentgruppen, 

som gungade gungstol, än i kontrollgruppen, som inte 

gungade gungstol. 

7. Müller, Rahbari, 

Schneider, Warschkow, 

Simon, Frankenberg, Bork, 

Weitz, Schmied & Büchler 

(2012) Tyskland 

  

Att undersöka om kaffekonsumtion påskyndar 

återhämtning av tarmen vid elektiv kolektomi. 

Det gick färre antal dagar till första tarmrörelse och intag av 

föda i experimentgruppen, som drack kaffe, jämfört med 

kontrollgruppen, som inte drack kaffe. 

8. Nantasupha, 

Ruengkhachorn & 

Ruangvutilert (2016) 

Thailand 

Att jämföra om tidigt intag av mat med normal 

postoperativ diet kan minska antal dagar till 

tolerans för mat samt öka välbefinnande i den 

postoperativa fasen hos kvinnor som genomgått 

kejsarsnitt. 

Gruppen som mottog tidigt intag av föda förekom lägst antal 

postoperativa ileus. Antal dagar till normalt intag av föda 

och första flatus var färre i experimentgruppen än i 

kontrollgruppen, som mottog normal postoperativ diet. 

9. Sahin & Terzioglu (2015) 

Turkiet 

Att undersöka effekterna av tugga tuggummi, 

tidigt vätskeintag och tidig mobilisering gällande 

tarmljud, första flatus och första avföring hos 

patienter som genomgått kejsarsnitt. 

I gruppen med samtliga tre omvårdnadsåtgärder (tugga 

tuggummi, tidigt vätskeintag och tidig mobilisering) var 

tiden till första tarmljud, första flatus och första avföring 

kortast. 

10. Takagi, Teshima, 

Arinaga, Yoshikawa, Hori, 

Kashikie & Nakamura 

(2012) Framgår ej 

studieland. 

Att undersöka om tugga tuggummi under 

postoperativa perioden förebygger återhämtning 

av tarmen efter bukaortakirurgi. 

Det var färre postoperativa dagar till första tarmljud och 

första flatus i tuggummigruppen än i kontrollgruppen (som 

inte tuggade tuggummi). Intag av föda och full mobilisering 

skedde tidigare i tuggummigruppen än i kontrollgruppen. 

Postoperativ ileus förekom inte i tuggummigruppen men i 

kontrollgruppen. 



 

 

11. Terzioglu, Şimsek, 

Karaca, Sariince, Altunsoy 

& Salman (2013) Turkiet 

Att fastställa effekterna av att tugga tuggummi, 

tidigt vätskeintag och tidig mobilisering gällande 

första tarmrörelse, första flatus och första avföring 

hos patienter som genomgått gynekologiskt 

ingrepp via buken. 

Första tarmljud, första flatus och första avföring skedde 

tidigare hos gruppen kvinnor som tuggade tuggummi, tidigt 

födointag och tidig mobilisering. Gruppen som inte fick 

någon av åtgärderna hade längst tid till första tarmljud, 

första flatus och första avföring. 

 



 

 

Tabell 4, bilaga 3. Metodologisk sammanställning av litteraturstudiens artiklar till resultatet.  

 

Författare (årtal) 

studieland 

Titel Design och ansats Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Abadi, 

Shahabinejad, 

Abadi & Kazemi 

(2016) Iran 

Effect of 

Acupressure on 

symptoms of 

postoperative ileus 

after cesarean 

section 

Prospektiv, 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 117 

Kön: Endast kvinnor 

Operation: 

Kejsarsnitt 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

28,85 år. Medelålder i 

kontrollgruppen: 28,2 

år 

Protokoll 

Tid till första tarmljud 

accepterades vid tre 

tarmljud på en minut. 

Första flatus, 

tarmtömning och 

mobilisering noterades 

av studiens 

medverkande. 

t-test, Mann-

Whitney U-test 

2.  Bisanz, 

Palmer, Reddy, 

Clouiter, Dixon, 

Cohen & Bruera 

(2008) Framgår ej 

studieland.  

Characterizing 

postoperative 

paralytic ileus as 

evidence for 

future reseach and 

clinical practice 

Retrospektiv 

studie. Kvantitativ 

ansats. 

Antal: 101  

Kön: 34 kvinnor och 

47 män 

Operation: 

Bukkirurgi 

Ålder: 24–91 år 

Journalanteckningar 

införda i ett framtaget 

datorprogram.  

Chi-2 test, t-test, 

Fisher’s exact test 

3. Güngördük, 

Özdemir, 

Güngördük, 

Gülseren, Gokçü 

& Sanci (2017) 

Turkiet 

Effects of coffee 

consumption on 

gut recovery after 

surgery of 

gynecological 

cancer patients: a 

randomized 

controlled trial 

Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 114 

Kön: Endast kvinnor 

Operation: 

Gynekologiskt ingrepp 

via buken 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

56,6 år. Medelålder i 

kontrollgruppen: 53,1 

år 

Protokoll 

Tid och datum vid första 

flatus, första tarmrörelse 

och första tarmtömning 

samt tolerans till fast 

föda noterades av 

ansvarig sjuksköterska. 

Kolmogorov-

Smirnov test, Chi-2 

test, Fisher’s exact 

test, T-test, Mann-

Whitney U-test, 

Med Calc 



 

 

4. Jernigan, Chen 

& Sewell (2014) 

USA 

A randomized trial 

of chewing gum to 

prevent 

postoperative ileus 

after laparotomy 

for benign 

gynecologic 

surgery 

Randomiserad 

studie. Kvantitativ 

ansats. 

Antal: 109 

Kön: Endast kvinnor 

Operation: 

Gynekologiskt ingrepp 

via buken 

 Ålder: Medelålder i 

både experimentgrupp 

och kontrollgrupp: 47,1 

år. 

Protokoll 

Deltagarna noterade 

datum och tid för första 

hungerkänsla, första 

tarmrörelse, första flatus 

samt tolerans för klar 

vätska och fast föda.  

t-test, chi-2 test 

5. Kim, Park, Park 

& Ryoo (2016) 

Sydkorea 

Effects of a 

surgical ward care 

protocol following 

open colon 

surgery as part of 

an enhanced 

recovery after 

surgery 

programme 

Retrospektiv, 

jämförande studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 219 

Kön: 93 kvinnor och 

126 män  

Operation: Öppen 

kirurgisk 

kolonresektion 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

62,83 år. Medelålder i 

kontrollgruppen: 

68,18 år 

Journalanteckningar 

införda i ett framtaget 

protokoll.  

 

Chi-2 test, Fisher’s 

exact test, t-test, 

Wilcoxon rank-test 

6. Massey (2008) 

Texas 

A randomized trial 

of rocking-chair 

motion on the 

effect of 

postoperative ileus 

duration in 

patients with 

cancer recovering 

from abdomial 

surgery 

Randomiserad 

studie. Kvantitativ 

ansats. 

Antal: 66 

Kön: 33 kvinnor och 

33 män  

Operation: 

Bukkirurgi 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

56,2 år. Medelålder i 

kontrollgruppen: 54,8 

år 

Protokoll 

Deltagarna noterade 

datum och tid för första 

flatus.  

T-test, Mann-

Whitney u-test 



 

 

7. Müller, 

Rahbari, 

Schneider, 

Warschkow, 

Simon, 

Frankenberg, 

Bork, Weitz, 

Schmied & 

Büchler (2012) 

Tyskland 

Randomized 

clinical trial on the 

effect of coffee on 

postoperative ileus 

following elective 

colectomy. 

Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 79 

Kön: 35 kvinnor och 

44 män  

Operation: 

Laparoskopis eller 

öppen kirurgisk 

kolonresektion 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

62 år. Medelålder i 

kontrollgruppen: 59 år 

Protokoll 

Deltagarna noterade tid 

och datum för första 

tarmrörelse, första flatus 

och tolerans av fast föda. 

T-test, ANOVA, 

Mann-Whitney u-

test, chi-2 test 

8.  Nantasupha, 

Ruengkhachorn & 

Ruangvutilert 

(2016) Thailand 

Effect of 

conventional diet 

schedule, early 

feeding and early 

feeding plus 

domperidone on 

postcesarean diet 

tolerance: A 

randomized 

controlled trial. 

Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 120 

Kön: Endast kvinnor 

Operation: kejsarsnitt 

Ålder: Medelålder i 

grupp A: 29 år och 

grupp B: 31 år 

Protokoll 

Författarna träffade 

deltagarna varje dag och 

noterade tid och datum 

för första flatus och 

tolerans av fast föda. 

Totala tiden för 

mobilisering noterades.  

Tvåsidigt chi-2 

test, Kruskal-

Wallis, Post Hoc 

Bonferroni 

9. Sahin & 

Terzioglu (2015) 

Turkiet 

The effect of gum 

chewing, early 

oral hydration, 

and early 

mobilization on 

intestinal motility 

after cesarean 

birth. 

Randomiserad, 

kontrollerad studie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 240  

Kön: Endast kvinnor 

Operation: 

Kejsarsnitt 

Ålder: 25 och yngre, 

26–30 år, samt 31 och 

äldre 

Protokoll 

Tid och datum för första 

flatus, första tarmljud 

och första tarmrörelse 

noterades av ansvarig 

sjuksköterska.  

T-test, 

korrelationstest, 

Turkisk HSD test 



 

 

10. Takagi, 

Teshima, Arinaga, 

Yoshikawa, Hori, 

Kashikie & 

Nakamura (2012) 

Framgår ej 

studieland  

Gum chewing 

enhances early 

recovery of bowel 

function following 

transperitoneal 

abdominal aortic 

surgery. 

Tvärsittsstudie(?). 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 44. 

5 kvinnor och 39 män. 

Operation: 

Bukkirurgi 

Ålder: Medelålder i 

experimentgruppen: 

71,2 år. Medelålder i 

kontrollgruppen 75,1 

år 

Protokoll 

Sjuksköterskor noterade 

deltagarnas tid till första 

flatus, när de började äta 

och total tid för 

mobilisering.   

Mann-Whitney U-

test. Chi-2 test, 

Fisher’s exact test 

11. Terzioglu, 

Şimsek, Karaca, 

Sariince, Altunsoy 

& Salman (2013) 

Turkiet  

Multimodal 

interventions 

(chewing gum, 

early oral 

hydration and 

early 

mobilisation) on 

the intestinal 

motility following 

abdominal 

gynaecologic 

surgery. 

Prospektiv, 

randomiserad 

fallkontrollstudie. 

Kvantitativ ansats. 

Antal: 240 

Kön: Endast kvinnor 

Operation: 

Gynekologiskt ingrepp 

via buken 

Ålder: 77,1 procent 

var 50 år och yngre, 

22,9 procent var 51 år 

och äldre 

Protokoll 

Ansvarig sjuksköterska 

noterade tid och datum 

för tarmljud, första 

flatus, och första 

tarmavgång. 

Chi-2 test, t-test, 

Turkiskt HSD test. 

  

 

 

 


